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Milí rodiče, 

   zde jsou informace, podle kterých bychom se měli na základě dosavadních nařízení řídit. Není to 

stav standardní, výuku jsme museli přizpůsobit a redukovat podle momentálních možností a hlavně 

tak, abychom splnili všechny podmínky, které tato složitá doba vyvolala. Děkuji předem za spolupráci 

a pochopení. Věřím, že si věci „sednou“ během krátké doby. Zároveň prosím o pozorné přečtení 

a důsledné dodržování pravidel, která budou na naší škole platit. Udělali jsme maximum, abychom 

zajistili jak ochranu zdraví vašich dětí, tak i pedagogů a zaměstnanců školy. Proto o těchto opatřeních 

své děti náležitě poučte.  

 

Rodiče vyplní elektronicky dotazníky o posílání/neposílání žáka do výuky. 

Čestná prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění prosím neposílejte emailem.  

Každý žák musí podepsané čestné prohlášení předložit při prvním příchodu do školy, bez toho 

nemůže být personálem u vchodu vpuštěn do školy. Děkujeme za pochopení. 

Od 11. 5. 2020 nastupují do školy žáci devátého ročníku, kterým je umožněna příprava na 

přijímací zkoušky. Jejich výuka bude probíhat vždy v pondělí a ve středu od 8:30 (2 h matematiky 

a 2 h českého jazyka). Ostatní předměty budou i nadále vyučovány distančně. 

V nové části budovy je od 11. 5. 2020 také obnovena činnost ZUŠ Adamov. 

Od 25. 5. 2020 nastupují žáci prvního stupně a děti MŠ. Od tohoto data se také vaří ve školní 

kuchyni. 

Pro žáky druhého stupně zůstává nadále pouze distanční forma výuky.  

Výuka na prvním stupni probíhá ve skupinách po 15 žácích. Skupinu tvoří vždy pouze žáci jedné třídy. 

Vyučuje třídní učitel, popř. asistentka pedagoga. Z rozvrhu je dle nařízení vlády vypuštěna výuka 

tělesné výchovy. Ostatní předměty daného dne zůstávají dle původního rozvrhu. 

Školní družina následuje po ukončení vyučování. Její provoz končí v 16:00. Provozu ŠD se účastní jen 

žáci předem nahlášení. Vzhledem k tomu, že se skupiny žáků nesmí mísit a slučovat, bude každá 

skupina 1. – 4. ročníku navštěvovat vlastní „skupinovou“ družinu. Pokud žák odchází z družiny do 

ZUŠ, zpět se již nevrací. 

Ve škole budou platit tato opatření: 

Žáci přichází do školy nejdříve 10 minut před zahájením výuky. Při čekání u vchodu dodržují 

pravidelné dvoumetrové odstupy. 

Žáci budou mít s sebou do školy minimálně 2 roušky – jednu na sobě, druhou náhradní i igelitovém 

(nejlépe uzavíratelném) obalu. S sebou budou mít i sáček, do kterého odloží použitou roušku. Použité 

jednorázové roušky se nesmí volně vyhazovat do odpadkových košů!!!  

Žáci se pohybují ve škole zásadně s rouškami. Žák má roušku nasazenou i ve výuce. 

Žáci si u vstupu desinfikují ruce, přezují se a odchází přímo do třídy.   
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U vchodu bude přítomen pracovník školy, který bude dohlížet na desinfekci rukou a v první den 

nástupu do školy bude vybírat od žáků Čestná prohlášení o neexistenci příznaků virového 

onemocnění. 

Žáci s příznaky virového onemocnění nebudou do budovy vpuštěni. 

Desinfekce je zajištěna také na WC a ve třídách. V každé třídě budou papírové ručníky, textilní se 

používat nebudou.  

Na toaletu chodí žáci po jednom.  

Větrání bude (podle počasí) pokud možno kontinuální. Na chodbě každého patra i ve třídách budou 

otevřeny ventilačky. Prosím zohledněte toto při volbě oblečení žáků. 

Pokud to situace dovolí, větrání kontinuální, pokud je počasí nepříznivé, větrání po každé vyučovací 

hodině dokořán min. 5 minut 

Žáků je přísně zakázáno zdržovat se v budově mimo dobu jejich výuky. 

Žáci dodržují rozestupy vždy min. 2 metry od ostatních osob ve třídě. 

Do budovy ZŠ rodiče nevstupují. 

Děti MŠ vstupují po desinfekci rukou do šatny v doprovodu maximálně jednoho zákonného zástupce, 

který se zde zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou k upravení a předání dítěte vyučující MŠ.  

Provozní zaměstnanci vpouští do budovy děti s doprovodem postupně, aby byly dodrženy hygienické 

normy. Ostatní čekají před vchodem a dodržují odstup 2 metry.  

Po celou dobu platnosti opatření bude areál školy včetně hřiště uzavřen pro veřejnost. 

 

 

Děkuji za pochopení. 

 

 

     Mgr. Ondřej Dostalík 

 ředitel školy 
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